SAPIENS – O FIRMIE

Sapiens jest wiodącym dostawcą
rozwiązań informatycznych dla
ubezpieczeń i finansów

SAPIENS – O FIRMIE

Sapiens od ponad 30 lat jest liderem w swojej

sukcesu to przede wszystkim odzwierciedlenie

branży i ma na koncie wiele zakończonych

naszej długofalowej wizji i zobowiązania do

sukcesem projektów. Nasi klienci to ponad

dążenia, aby nasi klienci zawsze byli o krok

200 ubezpieczycieli i firm z branży usług

przed konkurencją.

finansowych na całym świecie. Ponad
1700 naszych specjalistów w dziedzinie
ubezpieczeń i technologii w precyzyjny sposób

Sapiens jest wiodącym
dostawcą rozwiązań
informatycznych dla branży
ubezpieczeniowej oraz
szerszego sektora usług
finansowych.

odpowiada w potrzeby klientów i wspiera ich

Firmą Sapiens kierują profesjonaliści

na drodze do doskonałości.

w dziedzinie ubezpieczeń i finansów,

Bogate doświadczenie oraz solidne
fundamenty finansowe pozwoliły Sapiens
na opracowanie szeregu bezkonkurencyjnych
rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń,
które przyczyniają się do poprawy
efektywności operacyjnej naszych klientów.
Dzięki nim nasi klienci rozwijają swój biznes
poprzez wzrost przychodów i obniżenie

Czym się zajmujemy

kosztów operacyjnych oraz pozycjonują się

Sapiens oferuje kompleksowe rozwiązania

Sapiens dąży do tego aby każdy klient był

dla rynków ubezpieczeń majątkowych,

numerem 1.

jako innowatorzy na rynku. Krótko mówiąc,

na życie, oraz reasekuracji na całym świecie,
a także oprogramowanie wspierające
procesy decyzyjne w bankowości
i instytucjach rynku kapitałowego. Nasze
innowacyjne rozwiązania informatyczne
i usługi wdrożeniowe dla rynku ubezpieczeń
i finansów zapewniają naszym klientom

Zaufany doradca

dysponujący dogłębną znajomością branży
oraz specjalistyczną wiedzą. Nasi pracownicy
doskonale orientują się w aktualnych
uwarunkowaniach i tendencjach rynkowych,
ale zawsze pamiętają o tworzeniu rozwiązań
które pozostaną innowacyjne w przyszłości.
Staramy się być przewodnikami i zaufanymi
doradcami naszych klientów, tak aby
ich organizacje mogły ewoluować w wybranym
przez nich kierunku. Nasze rozwiązania
to efekt naszych wielokrotnie sprawdzonych,
najlepszych praktyk rynkowych, bliskich relacji
z klientami i dogłębnego zrozumienia potrzeb

Partnerstwo dla sukcesu

rynku oprogramowania dla ubezpieczeń

„Partnerstwo dla sukcesu” to dla nas coś

oprogramowania ubezpieczeniowego

więcej niż tylko slogan - jest to nasza

są zaprojektowane tak, aby pomóc klientom

wizja i nadrzędna zasada, którą od 30

w osiągnięciu długofalowych celów.

i finansów. Rozwiązania Sapiens w zakresie

lat z powodzeniem realizujemy we współpracy
z naszym klientami. Zasada ta znajduje
na każdym z etapów interakcji z klientem

Optymalna siła napędowa
rozwoju

i pomaga nam zidentyfikować, spełnić oraz

Ewolucja branż ubezpieczeń i szerszych

przewyższyć ich oczekiwania.

W liczbach

usług finansowych trwa nieustannie.

Konsekwentnie dążymy do doskonalenia

Klienci i agenci mają wciąż zmieniające się

DZIĘKI SAPIENS NASI KLIENCI NA

i unowocześniania oferty, co pozwala nam

oczekiwania w zakresie usług oferowanych

CAŁYM ŚWIECIE OSIĄGAJĄ SWOJE CELE

zaspokajać obecne i przyszłe potrzeby

przez ubezpieczycieli i oczekują dostępu do

BIZNESOWE:

biznesowe i technologiczne branży

swoich kont w dowolnym czasie i za pomocą

Szybkie wprowadzanie nowych

ubezpieczeń i finansów. Sapiens szczyci

dowlnego kanału i urządzenia.

i innowacyjnych produktów na rynek

się w równym stopniu swoimi osiągnięciami

Ubezpieczyciel musi być w stanie udostępnić

Dygitalizacja procesów biznesowych

jak i wynikami, które z naszą pomocą osiągają

te usługi w każdym kanale sprzedaży,

Redukcja kosztów dzięki doskonałej

nasi klienci.

spełniając jednocześnie wymogi regulacyjne

efektywności operacyjnej

Dzięki unikalnemu połączeniu innowacyjnego

i utrzymując niskie koszty. Nasze rozwiązania

podejścia i nowoczesnej technologii

to odpowiedź zarówno na dzisiejsze potrzeby,

z dojrzałością i kompletnością funkcjonalną,

jak i na wyzwania które przyniesie przyszłość.

rozwiązania Sapiens dla ubezpieczeń

Rozwiązania informatyczne Sapiens

i finansów są zaprojektowane tak,

są sprawdzone i godne zaufania, adaptowalne

aby pozwolić klientom dotrzymać kroku

do zmieniających sie warunków rynkowych

najnowszym trendom technologicznym

oraz oferują bogactwo funkcji.

efekywność operacyjną, adaptowalność
oraz stabilność, stanowiące klucz do sukcesu
w warunkach szybko zachodzących zmian
w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym.

Uproszczenie i automazacja
działalności operacyjnej
Zapewnienie zgodności z prawem
w całej organizacji
Otwieranie nowych, różnorodnych
kanałów dystrybucji
Zdobywanie nowych rynków
geograficznych

odzwierciedlenie w bliskiej współpracy

i zmianom w ustawodastwie, mającym ciągły
wpływ na ich organizacje. Partnerstwo dla

Kompleksowa oferta dla całego sektora ubezpieczeń
Rozwiązania Sapiens dla rynku ubezpieczeń na życie
Sapiens ALIS to core’owy system dla ubezpieczeń na życie, wspierający wszystkie grupy ubezpieczeń
(na życie, posagowe, polisy oszczędnościowe w tym z funduszem kapitałowym, rentowe, wypadkowe
NA ŻYCIE

i chorobowe oraz zdrowotne).
Sapiens ALIS automatyzuje procesy w całym cyklu życia polisy, a jego architektura funkcjonująca w oparciu
o zdarzenia i workflow, zapewnia wysoce efektywne zarządzanie zasobami i zadaniami. ALIS zapewnia
pracownikom, agentom i klientom dostęp do danych i procesów sprzedaży i obsługi w czasie rzeczywistym,
zoptymalizowanych pod kątem wygody użytkowania dla dowolnego kanału i urządzenia.

Rozwiązanie Sapiens dla rynku ubezpieczeń majątkowych, finansowych
i specjalistycznych
Sapiens IDIT to modułowa platforma zarządzania polisami dla ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia
MAJĄTKOWE

majątkowe, finansowe oraz specjalistyczne dla klientów indywidualnych, biznesowych i korporacji. System
automatyzuje prowadzenie operacji biznesowych we wszystkich aspektach działalności i w ramach całego
łańcucha wartości. Użytkownicy, agenci i klienci mają zapewniony dostęp do danych i procesów sprzedaży
i obsługi w czasie rzeczywistym, poprzez spersonalizowane pulpity. Dodatkowo Sapiens IDIT zapewnia
ubezpieczycielom wsparcie dla nowych kanałów sprzedaży, takich jak urządzenia mobilne czy sieci
społecznościowe.

Rozwiązanie Sapiens dla rynku reasekuracji
Sapiens Reinsurance jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym ubezpieczycielom zarządzać całym
spektrum umów reasekuracyjnych dla wszystkich linii biznesu. Poza funkcjonalnością obsługi umów, system
REASEKURACJA

oferuje również szereg funkcji księgowych i moduł raportowania. Nasze rozwiązanie dla reasekuracji jest
skonsolidowaną platformą umożliwiającą kompleksową i elastyczną kontrolę procesów reasekuracyjnych,
automatyzację obsługi umów, obliczeń i procesów. Nasi kliencji czerpią korzyści z optymalizacji działalności
operacyjnej i lepszej kontroli nad umowami reasekuracyjnymi.

Platforma Sapiens dla rynku emerytalnego
Sapiens Retirement Sapiens Retirement to nowej generacji platforma dla składkowych usług emerytalnych
dedykowana dla rynku w Stanach Zjednoczonych. System umożliwia zarządzającym tworzenie i kompleksową
USŁUGI
EMERYTALNE

obsługę programó przy zachowaniu wydajności, elastyczności i co isotniejsze przynoszących zysk dla klientów,
co stanowi nieodzowny warunek do odniesienia sukcesu na dzisiejszym rynku. Platforma Sapiens Retirement
może obsługiwać szeroki wachlarz programów, w tym 401(k), 403(b) i 457.

Rozwiązanie Sapiens Decision Management dla instytucji finansowych
Sapiens DECISION Sapiens DECISION oferuje fundamentalną zmianę podejścia do zmian w organizacji
poprzez zastąpienie konwencjonalnego zarządzania polityką i procesami nowo powstającą dyscypliną zwaną
BANKOWOŚĆ
I RYNKI
KAPITAŁOWE

„zarządzaniem decyzjami”.
Sapiens DECISION jest rozwiązaniem służącym do zarządzania decyzjami biznesowymi, które całościowo
narzuca logikę biznesową wszystkim aplikacjom w organizacji. Instytucje finansowe korzystają z rozwiązania
w celu śledzenia, weryfikacji i zapewnienia, że każda decyzja zostanie podjęta w oparciu najbardziej aktualne
politykę i reguły.

Wybierz Sapiens
Systemy: wielokrotnie nagradzane

Wdrożenie: Ponad 30 lat

Globalny zasięg: Zespół

rozwiązania, stanowią odpowiedź

udokumentowanego doświadczenia

ponad 1700 fachowców w dziedzinie

na wszystkie kluczowe wyzwania stojące

w implementacji core’owych

ubezpieczeń i technologii realizuje szeroki

przed ubezpieczycielami i instytucjami

systemów informatycznych dla branży

wachlarz profesjonalnych usług na całym

finansowymi

ubezpieczeniowej

świecie

Działamy na rynku aby pomóc firmom z branży finansowej. Dzięki naszej sprawdzonej metodologii, bogactwu oferowanych funkcji oraz doświadczeniu
we wdrażaniu systemów i migracji danych będziesz zawsze na właściwym kursie. Aby dowiedzieć się jak nawiązać partnerstwo z Sapiens skontaktuj się
z nami już DZIŚ.
CENTRALA
Sapiens International, Azrieli Center,
26 Harokmim St., Holon, 588-5800, Izrael
Tel.: +972-3-790-2000
Faks: +972-3-790-2942
E-mail: info.sapiens@sapiens.com
Cary, NC, USA
4000 Centre Green Way, Suite 150, Cary,
NC, 27513, USA
Tel.: +1-919-405-1500
Faks: +1-919-405-1700
New Jersey, USA
395 West Passaic Street, Suite 490,
Rochelle Park, NJ, 07662, USA
Tel.: +1-201-820-3500
Faks: +1-201-820-3504
Kanada
10 Kingsbridge Garden Circle, Suite 203,
Mississauga, ON, L5R 3K6, Kanada Tel.:
905-507-9700
Faks: 905-507-9465

Kraków, Poland
Ul. Wielicka 22A
30-552 Kraków
Belgia
Brusselstraat 59, 2018 Antwerpia, Belgia
Tel.: +32-3-304-0800
Faks: +32-3-304-0801
Francja
27, Avenue de l’Opera, 75001,
Paryż, Francja
Tel.: + 33-1-70-38-5321
Faks: + 33-1-70-38-5357
Japonia
Queen’s tower C, 11F 2-3-5, Minatomirai,
Nishi-ku Yokohama, 220-6211, Japonia
Tel.: +81-45-682-4777
Faks: +81-45-682-4780
Singapur
Rajah & Tann LLP, 9 Battery Road,
#25-01 Straits Trading Building, 049910,
Singapur

Uxbridge, Wielka Brytania
Harman House, 1 George Street,
Uxbridge, Middlesex, UB8 1QQ,
Wielka Brytania
Tel.: +44-1895-464-000
Faks: +44-1895-463-098

Sydney, Australia
Level 7, 111 Elizabeth Street, Sydney,
NSW 2000 Australia
Tel.: +61-2 - 3100 (centrala)
Faks: +61-2-8222 3199

Cardiff, Wielka Brytania
1 Caspian Point, Pierhead St.,
Cardiff, CF10 4DQ, Wielka Brytania Tel.:
+44-29-2044-8600/1
Faks: +44-29-2044-8602

Melbourne, Australia
Level 2, 707 Collins St., Melbourne, Vic
3008 Australia
Tel.: +61-3-8391-3444
Tel. kom.: +61-4-1604-1772

Warszawa, Poland
Ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa
phone: +48-22-574-83-83

Mumbaj, Indie
Branch - 74 Russel House, 2 piętro
Hasnabad Lane, Opp Willingdon Sports
Gymkhana, Santacruz (W), Mumbai
-400054, India
Tel: +91-22-4204-5777
Fax: +91-22-4204-5799
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Bangalore, Indie
Ozone Manay Tech Park, 8 piętro,
South
Wing- Block B, 56/18 Hongasandra, GB
Palya, Hosur Road, (Opp Nandi Toyota
Showroom) Bengaluru 560068, India
Tel: +91-80-49061300
Fax: +91-80-49061360

O Sapiens
Sapiens International Corporation
(NASDAQ i TASE: SPNS) jest wiodącym
dostawcą rozwiązań informatycznych dla
branży ubezpieczeniowej oraz szerszej
pojętego sektora usług finansowych.
Sapiens oferuje kompleksowe rozwiązania
dla ubezpieczeń majątkowych, na życie
oraz reasekuracji na całym świecie,
a także oprogramowanie wspierające
procesy decyzyjne w bankowości
i instytucjach rynku kapitałowego. Firma
ma ponad 30 letnie doświadczenie
w dostarczaniu najwyższej jakości
rozwiązań informatycznych dla ponad 200
organizacji finansowych z całego świata.
Zespół ponad 1700 specjalistów Sapiens
pracuje dla naszych klientów w biurach
w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ameryce
Północnej, oraz krajach EMEA i Azji
i Pacyfiku. Więcej informacji:
www.sapiens.com

